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1. Sissejuhatus 

 

1. Viluste Põhikooli arengukava on dokument, mis määratleb kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad ning tegevuskava aastateks 2023–2027. 

2. Viluste Põhikooli arengukava lähtub sisehindamise tulemustest ja kooli põhimäärusest. 

 

2. Üldandmed 

 

2.1.  Asend 

Viluste küla Räpina vald Põlva maakond. 

 

2.2. Ajalugu 

Arhiivimaterjalide põhjal on Räpina kihelkonna külakoolid asutatud 1769. aastal. Siia kuulub 

ka Viluste. Esimene teadaolev koolimaja asus keset Viluste küla G. Siilbaumi õues. Püsivale 

kohale  ehitati koolimaja 1873. aastal. Puidust koolihoone, mis on tänaseks lammutatud, 

ehitati 1928. aastal. Juurdeehitus valmis 1963.–1966. aastal. Praegune koolihoone valmis 

2001. aasta sügiseks ja käsitööklassid 2002. aasta sügiseks. Uue koolihoone ehitamise ajal 

laiendati ka võimlat. Kuni Esimese maailmasõja lõpuni oli koolis kolm klassi ja üks õpetaja. 

Alates 1926. aastast oli kool kuueklassiline, nõukogude aastail muudeti 7-klassiliseks; 1960. 

aastal 8-klassiliseks. Alates 1988. aastast on kool 9-klassiline. 

 

2.3.  Kooli õpikeskkond 

2001. aastal valminud uue koolikompleksi brutopind on 3662,5 m². Hoone kasulik pind on 

2144,7 m² ja krundi üldpindala 8,1 ha. Koolihoonete kütmine toimub oma katlamajast 

maaküttel. Koolis on informaatikaõppe klass, interneti kasutamine on võimalik kõikides 

õpperuumides ja aulas. Aastal 2018 toimus kooli kohtvõrgu ja kohtvõrguseadmete 

uuendamine koos õpetajate digitaristu kaasajastamisega. Koolihoone paremas tiivas asub 

lasteaed  „Õnneseen”. Koolimaja territooriumil on laste mänguväljak ja õues õppimise koht. 

Kooli võimla asub eraldi hoones kooli territooriumil. Võimlat ja jõusaali kasutavad peale 

Viluste Põhikooli õpilaste ka Räpina valla asutused ja elanikud. Spordiväljaku asukoht on 

traditsiooniliselt välja kujunenud Lammasmäel, mis asub 200 m kaugusel spordihoonest ning 

on looduslikult väga soodne koht sportimiseks. Spordiväljak on renoveeritud ja kaasajastatud 

Räpina vallavalitsuse eestvedamisel aastal 2022.  

 

2.4. Õppetöö 

Viluste Põhikoolis on professionaalne, kutsealaselt pädev pedagoogiline personal. Koolis on 

16 õpetajat (sh kaks eripedagoogi), direktor, raamatukoguhoidja, õpetaja abi, tugiisik, 

peakokk ja kaks abikokka, neli koristajat ja majandustööline.    

Kooli õpetajate töö on olnud tulemuslik, saavutatu kajastub õppeedukuse kvaliteedinäitajate 

püsimises ja õpilaste edukas esinemises aineolümpiaadidel ning konkurssidel. Lisaks 

aineolümpiaadidele võtavad õpilased osa nii vallasisestest kui maakondlikest 

spordivõistlustest ja konkurssidest. Huvitegevuseks pakuvad võimalusi rahvatantsu- ja 

koolitantsurühmad, mudilas- ja lastekoor, ansambel, kunstiring, näitering, informaatikaring, 
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tööõpetuse ring, korvpalli- ja võrkpallitreeningud, üldkehaline treening ja noorteühendus 

ELO. Koostöös Veriora Noortekeskusega toimuvad koolis jalgpalli- ja vibulaskmise 

treeningud. Mitmekülgset tegevust saavad noored harrastada kooli raamatukogus.  

 

2.5.  Traditsioonid  

Koolil on väljakujunenud traditsioonid ja oma sümboolika. Koolikultuuri kujunemisele 

aitavad kaasa ühised arusaamad kooli väärtustest  ja töökorralduse reeglitest, mida toetavad 

kinnitatud statuudid, ametijuhendid ning  huvigruppide informeeritus.  

Lapsevanemad ja teised külalised võtavad osa esimese septembri aktusest, jõulupidudest, 

Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusest (koostöös Veriora Kultuuriga), kevadkontserdist, 

näitustest ja  kooli lõpuaktusest. Põhikooli lõpuaktusel kuulutatakse 9. klassi õpilaste hulgast 

välja iga-aastane kooli parim õppur. Kooli raamatukogu ja huvitegevus aitavad kaasa õppe- ja 

kasvatuseesmärkide saavutamisele. Kool teeb koostööd lapsevanemate, vilistlaste ja valla 

elanikega. Vilistlaste kokkutulekud toimuvad iga viie aasta järel. 

 

3. Õpilaste arvu prognoos 2023–2027 

 

Klass 

Aasta 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokku 

 

22/23 12 11 15 11 9 11 14 10 12 105 

23/24 9 12 11 15 11 9 11 14 10 102 

24/25 5 10 12 11 15 11 9 11 14 98 

25/26 10 5 10 12 11 15 11 9 11 94 

26/27 8 10 5 10 12 11 15 11 9 91 

 

4. Kooli põhiväärtused 

 

Viluste Põhikool on turvalise õpikeskkonnaga kool, kus vastastikuse lugupidamise 

õhkkonnas omandavad õpilased mitmekülgselt haritud kollektiivi juhendamisel ja suunamisel 

võimetekohast haridust. 

Viluste kool on turvaline, mõistev, loodussõbralik keskkond, kus lapse igakülgset arengut ja 

võimetekohast õpet toetavad meeskonnatööd väärtustavad professionaalsed õpetajad. 

 

4.1. Kooli missioon 

Kõikidele õpilastele võrdsete võimaluste tagamine oma võimete arendamiseks ja kvaliteetse 

hariduse omandamiseks põhimõttel „Saada selleks, kes sa parimal viisil võiksid olla”.  

 

4.2. Kooli visioon 

Kujundada järjepidevalt kaasaegset õpikeskkonda; hoida vaimset keskkonda, mis oleks nii  

maailmavaatelt avatud kui traditsioone väärtustav.  
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5. Arengukava valdkonnad, eesmärgid ja tegevuskavad 

Arengukava eesmärgid ja tegevused on jagatud viide valdkonda: 

• strateegiline juhtimine, 

• personalijuhtimine, 

• koostöö huvigruppidega, 

• ressursside juhtimine, 

• õppe- ja kasvatustöö. 

 

5.1. Strateegiline juhtimine 

a) Strateegilise juhtimise aluseks on arengukava, üldtööplaan ja sisehindamine. 

b) Viluste Põhikoolil on Räpina Vallavalitsuse poolt kinnitatud arengukava ja  

tegevuskava, mis määravad kooliarenduse põhisuunad. 

c) Kooli üldtööplaani koostamisel lähtutakse kooli arengukava eesmärkidest, 

sisehindamise tulemustest, Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt seatud õppeaasta 

prioriteetsetest ülesannetest.  

d) Strateegilise juhtimise parendamiseks on vaja täpsustada kooli sisehindamise 

süsteemi. 

 

Strateegiline juhtimine 

 

EESMÄRK: juhtimine on süsteemne, paindlik ja 

arvestab organisatsiooni vajadusi 

Tegevused 2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Arengukava uuendamine  + - - - + direktor 

Kooli dokumentide järjepidev  

kooskõlla viimine õigusaktidega 

+ + + + + direktor 

Üldtööplaani koostamine ja 

kinnitamine 

+ + + + + direktor 

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemuste analüüs 

+ + + + + direktor  

Sisehindamise süsteemi 

uuendamine ja kooskõlla viimine 

välishindamise eesmärkidega 

- + - + - direktor 

Sisehindamise läbiviimine + + + + + direktor  

 

Sidususgruppide rahulolu-

uuringud 

+ + + + + direktor  

 

Tulemus: arengukava uuendatakse vastavalt vajadusele. Toimub kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse, rahuloluküsitluste ja sisehindamise tulemuste analüüs, millele tuginedes 

koostatakse tegevuskavad uuteks õppeaastateks. Töötajatel on võimalus kaasa rääkida kooli 

juhtimises.  
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5.2. Personalijuhtimine  

1. Viluste Põhikooli personalipoliitika aluseks on süsteemi arendamine ja koostöö. 

2.  Viluste Põhikooli personalipoliitika on tegevuste süsteem, mis tagab kooli eesmärkide 

saavutamise personalivajaduste hindamise, personali värbamise ja kaasamise, personali 

arendamise ja motiveerimise kaudu. Personalipoliitika väljendab üldisi arusaamu sellest, 

mida kooli töötajatelt oodatakse ning kuidas töötajaid töösuhtes koheldakse. 

Personalipoliitika on aluseks koolikultuuri kujunemisele Viluste Põhikoolis ja  personali 

koolituskava koostamisele. 

 

 

Personali kaasamine ja koostöö 

 

EESMÄRK: tagada õpetajate järelkasv ning kollektiivi 

tõhus meeskonnatöö. Tagada kollektiivi iga üksiku 

liikme areng ja heaolu. 

Tegevused 2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Kooli ametijuhendite, koolitus- ja 

personalipoliitika uuendamine 

+ + + + + direktor 

Kooli tunnustamissüsteemi 

uuendamine vastavalt vajadusele 

ja rakendamine 

- + - + - direktor 

Täienduskoolituse vajaduse 

hindamine ja tulemuslikkuse 

väljaselgitamine 

+ + + + + direktor 

 

Õpetajate toetamine,  nõustamine, 

arenguvestlused 

+ + + + + direktor 

 

Veebipõhise informatsiooni 

ajakohastamine 

+ + + + + infojuht 

direktor 

Koolisisese informatsiooni 

edastamine 

+ + + + + infojuht 

direktor 

huvijuht 

õpetajad 

Projektide, e-õppepäevade ja 

projektipäevade läbi viimine 

     Infojuht 

direktor 

huvijuht 

õpetajad 

Personali, hoolekogu, 

õpilasesinduse jt huvigruppide 

kaasatus otsustamisse 

+ + + + + direktor 

hoolekogu 

huvijuht 

Ühiste koolituste ja koosolekute 

piisav maht 

+ + - - - direktor 

 

 

Tulemus: toimiv tunnustussüsteem, täiendkoolituste temaatika ja maht vastavalt vajadustele. 

Õpetajad on informeeritud ja kaasatud otsuste langetamisel. Asjakohane info on kättesaadav 

õpetajatele, töötajatele ja kooli huvigruppidele. Huvigrupid on kaasatud. Kooli vabad 

ametikohad on täidetud, kooli avalike töökonkursside vastu tuntakse huvi ning vajaliku 

personali tööle võtmiseks on sobivaid valikuid.  
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5.3. Koostöö huvigruppidega 

1. Koostöö huvigruppidega hõlmab koostöö kavandamist, huvigruppide kaasamist ja 

koostöö hindamist. 

2. Viluste Põhikooli huvigrupid on õpilased ja nende vanemad (eestkostjad), personal, 

Viluste Põhikooli hoolekogu, Räpina Vallavalitsus, Räpina valla koolid, SA Veriora 

Noortekas,  Viluste Põhikooli õpilasesindus, lasteaed, gümnaasiumid ja 

kutseõppeasutused, kooli vilistlased, noorteorganisatsioonid ja üldsus.  

3. Huvigruppidega toimuva koostöö põhimõtted on esitatud kooli personalipoliitikas ja 

sisehindamise süsteemis, Viluste Põhikooli hoolekogu ja kooli õpilasesinduse 

põhimääruses. Koostöö on kavandatud kooli üldtööplaanis. Lapsevanemale lapse arengust 

tagasiside andmiseks viivad klassijuhatajad igal aastal läbi lapse arengu vestlused .  

4. Kooli tegevust kajastatakse kooli kodulehel, kooli Facebooki lehel ja meedias 

(ajalehtedes Uma Leht, Õpetajate Leht, Lõuna-Eesti Postimees, Räpina Rahvalehes ja 

ajakirjas Hea Laps). Ülekoolilisi ja individuaalseid teated edastatakse lastevanematele e-

kooli kaudu.  

5. Iga viie aasta järel toimub kooli vilistlaste kokkutulek, mille eesmärgiks on suhete 

taaselustamine ja säilitamine endiste õpilaste ja kooli töötajatega, mainekujundus ning 

traditsioonide säilitamine. 

 

Koostöö huvigruppidega 

 

EESMÄRK: huvigrupid on kaasatud kooli 

strateegilisse juhtimisse. 

Tegevused 2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Huvigruppide vaheline koostöö, 

selle kavandamise põhimõtete ja 

strateegiate analüüs 

+ + + + + direktor 

Hoolekogu, õpilasesinduse ja 

vanemate kaasamine kooli 

arendustegevusse ja otsustamisse 

+ + + + + direktor 

huvijuht 

Huvigruppide vahelise koostöö 

hindamine  

+ + + + + direktor 

Rahulolu-uuringute tulemuste 

hindamine  

+ + + + + direktor 

Ülekoolilised ja klassisisesed 

ühisüritused ning koolitused 

+ + + + + direktor 

huvijuht 

klassijuhataja 

Viluste Põhikooli vilistlaste 

kaasamine kooli 

arendustegevustesse 

+ + + + + direktor, 

õpetajad 

Noorteorganisatsioonide Noored 

Kotkad ja Kodutütred tegevuse 

toetamine ja koostööprojektid  

+ + + + + direktor 

õpetajad 

huvijuht 

 

Tulemus: hoolekogu, vilistlased, õpilasesindus ja vanemad on kaasatud kooli 

arendustegevusse ja otsustamisse, nende vastutus on suurenenud. Toimiv koostöö kooli 

huvigruppidega.  
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5.4. Ressursside juhtimine 

1. Ressursside juhtimise eesmärgiks on eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-

tehnilise baasi arendamine, inforessursside juhtimine ja säästlik majandamine ning 

keskkonnahoid. 

2. Kooli eelarvet kasutatakse kooli materiaal-tehnilise baasi arendamiseks, kulutustele 

tarvikute soetamiseks õppetöö ja klassivälise tegevuse tarbeks. Paranenud on 

klassiruumide, raamatukogu, ainekabinettide funktsionaalne sisustus ja varustatus 

tervisekaitsenõuetele vastava koolimööbliga. Internetivõrgu laiendustööde tulemusena on 

loodud eeldused infotehnoloogia tõhusamaks kasutamiseks õppetundides. Kooli 

territooriumil on õues õppimise kohad. 

3. Inforessursside juhtimine (dokumendihaldussüsteem, asjaajamise kord, lastevanemate 

teavitamise süsteem) tagavad kooli huvigruppide informeerituse ja info haldamise. 

 

Eelarveliste ressursside 

juhtimine 

EESMÄRK: Viluste Põhikooli eelarve on tasakaalus, 

arvestades kõikide valdkondade vajadusi. 

Tegevused 2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Finantsanalüüs: kooli eelarveliste 

ressursside kasutamise mõjususe 

ja tõhususe hindamine 

+ + + + + direktor 

 

Tulemus: Viluste Põhikooli vajalikud kulud on eelarvevahenditega kaetud. Kooli 

eelarvevahendeid kasutatakse sihipäraselt arendustegevuseks. 

 

 

Turvalisus 

 

EESMÄRK: tagada nii õpilaste kui töötajate turvalisus 

kooli hoones ja territooriumil. Tõsta õpilaste ja töötajate 

teadlikkust turvalise käitumise ja esmaabi osas. 

Tegevused 2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Kooli territooriumil oleva 

tänavavalgustuse töökorras 

hoidmine 

+ + + + + majandus-

tööline 

direktor 

Esmaabi andjate  koolitus, 

evakuatsiooniõppused 

+ + + + + direktor 

Riskianalüüsi ja 

tuleohutusjuhendi uuendamine 

+ + + + + direktor 

Hädaolukorras tegutsemise plaani 

täiendamine ja vajadusel plaani 

rakendamine 

+ + + + + direktor 

Valvekaamerate töökorra 

tagamine 

+ + + + + infojuht 

 

Tulemus: turvalisus õuealal ja kooli hoonetes. Kooli töötajad on pädevad andma esmaabi ja 

käituma riskiolukorras. 
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Ruumid ja maa-ala 

 

EESMÄRK: kool soetab õppetegevuseks vajaliku 

sisustuse, tehnika ja õppevahendid ning hoiab hoone ja 

kooli territooriumi korras. 

Tegevused 2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Sertifitseeritud koolimööbli 

soetamine 

+ + + + + direktor 

Klassiruumide ja ainekabinettide 

funktsionaalse sisustuse 

uuendamine 

+ + + + + direktor 

infojuht 

Koolihoone ventilatsiooni 

tõhustamine 

+ - - - + direktor 

KOV 

Spordiväljaku lisad + + - + - direktor 

õpetajad 

Kooliruumide korrastamine, 

sanitaarremont, tualettide remont 

+ + + + + direktor 

majandus-

tööline 

Huviringide varustamine 

vahendite ja riietusega 

+ + + + + direktor 

õpetajad 

Köögitehnika uuendamine + + + + + direktor 

Kooli ümbritseva ala hooldamise 

plaan 

+ + + + + direktor 

õpetajad 

 

Tulemus: ainekabinettides ja tööruumides on nõuetele vastav mööbel, vajalikud tehnilised 

vahendid, nõuetele vastav ventilatsioon. Kooli ja kooli ümbruse keskkond toetab kaasaegset 

õppekorraldust ja õpitulemuste saavutamist.   

 

 

Investeeringud ja suuremad 

kulud inventarile 

EESMÄRK: kooli hoonete energiasäästlikumaks 

muutmine, seadmete, hoonete ja õueala kaasajastamine. 

Tegevused 2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Biopuhasti + - - - - direktor 

Kogu hoone laevalgustite välja 

vahetamine 

+ + + + + direktor 

Rauaeemaldusseade + - - - - direktor 

Maakütte kompressori moodulid + + + + - direktor 

Koopiamasin + - - - - direktor 

Murutraktor - - - + - direktor 

Hoone katusealuse soojustamine - + - - - direktor 

Spordiväljaku paviljon - + - - - direktor 

Seiklusrada - - + - - direktor 

Ventilatsiooni ümber ehitamine - - - - + direktor 

Akende hooldus - - - + + direktor 

 

Tulemus: hoonete nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud seadmed ja ehitised või nende 

osad on töökorras ja energiasäästlikud. Kooli õueala on laste jaoks liikuma kutsuv.  
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Inforessursside juhtimine 

 

EESMÄRK: kooli IT-süsteemid toetavad õpetajate ja 

õpilaste digipädevuse kujundamist ning lähtuvad 

tulevikuvajadustest. 

Tegevused 2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Kooli arvutiklassi riist- ja 

tarkvara kaasajastamine 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

infojuht 

direktor 

Digitaalse dokumendihaldus-

süsteemi töös hoidmine 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

infojuht, 

direktor 

Infotehnoloogia-vahendite  

muretsemine ainekabinettidesse, 

raamatukokku, e-kool 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

infojuht 

direktor 

Õpetajate ja IT-juhi pidev 

koostöö lähtuvalt õpetajate ja 

õppijate muutuvatest vajadustest 

+ + + + + infojuht 

direktor 

Internetiühendus võimlasse + - - - - infojuht 

direktor 

 

Tulemus: koolil on nõuetele vastav dokumendihaldussüsteem. Ainekabinettides, võimlas ja 

vajadusel staadionil on internetiühendus ning vajalikud IT-vahendid. Kooli IT-süsteemid 

toetavad õpetajate ja õpilaste digipädevuse kujundamist. 

 

 

Säästlik majandamine ja 

keskkond 

EESMÄRK: vähendada tarbimist hoone 

energiatõhususe parandamise ja teadliku 

vastutustundliku käitumise tulemusena.  
2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Finantsanalüüs: kooli eelarveliste 

ressursside kasutamise mõjususe 

ja tõhususe hindamine 

+  + + + + direktor 

Hoone energiatõhususe tõstmise 

kava välja töötamine 

- + + - - direktor 

KOV 

Hoone energiatõhususe tõstmine +  + + + + direktor 

KOV 

 

Tulemus: kooli hoone majandamiskulud vähenevad küttesüsteemi ja ventilatsiooni 

uuendamise, valgustite välja vahetamise, katusealuse soojustamise, akende hoolduse/ 

vahetuse ning muude energiatõhususe tõstmise kavas planeeritud tegevuste tulemusel.  
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5.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

1. Õppe- ja kasvatusprotsess hõlmab 

a) õpilase arengut; 

b) õppekava; 

c) õppekorraldust ja -meetodeid; 

d) väärtusi ja eetikat. 

Õpilaste arengu toetamine toimub õppemeetodite valiku, tugisüsteemide, õppetunni väliselt 

huvitegevuse ja kaasava hariduse kaudu. Mitte edasijõudjate hariduslike erivajaduste 

väljaselgitamine toimub aine- ja klassiõpetajate ning õpiabi õpetajate, logopeedi ja õpetaja 

abi koostöös. Vajadusel suunatakse õpilane spetsialisti konsultatsioonile. Probleemidest 

teavitatakse regulaarselt lapsevanemaid ja Räpina valla haridus- ja kultuuriosakonda ning  

lastekaitsetöötajat. Koolil on pidev koostöö koolivälise nõustamismeeskonnaga Võru ja Põlva 

Rajaleidja keskustes. 

 

Kooli õppekava 

 

EESMÄRK: õpilased saavutavad soovitud 

õpitulemused iga kooliastme lõpuks vajalikul tasemel. 

Tegevused 2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Kooli õppekava arendustegevuse 

ja elluviimise analüüs, 

uuendamine 

+ + + + + direktor 

Õppetegevuste lähtumine 

kooli õppekavast ning laste 

eripäradest ja vajadustest 

+ + + + + direktor 

õpetajad 

Õpilaste kutsevalikualane 

nõustamine 

+ + + + + klassijuhataja 

direktor 

Õpetajate töökavade uuendamine + + + + + direktor 

Õpilaste koolist puudumiste 

põhjuste analüüs 

+ + + + + klassijuhataja 

Viiakse läbi riiklikke ja 

koolisiseseid teste 

+ + + + + direktor 

eripedagoog 

logopeed 

Õpilaste digipädevuse lõimumine 

erinevate õppeainetega 

+ + + + + infojuht 

õpetajad 

Koostöö valla sotsiaaltöötajate, 

õpetajate, lapsevanemate ja kooli  

vahel 

+ + + + + direktor 

klassijuhataja  

KOV 

 

Tulemus: kooli õppekava on vajadusel uuendatud. Testide ja põhikooli lõpueksamite 

tulemuste alusel rakendatakse vajalikud muudatused õppekorralduses, metoodikates ning 

vajadusel õppekavas. Õpilastel on adekvaatne ettekujutus oma võimetest ja huvidest ning 

nende rakendamise võimalustest tulevases tööelus. Õpilaste põhjuseta puudumistele ja 

ebaõpilaslikule käitumisele reageeritakse aegsasti, vajadusel kaasates kohaliku omavalitsuse 

spetsialiste. 
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Õppekorraldus ja meetodid 

 

EESMÄRK: õpitulemuste saavutamiseks on nii 

õpilasel kui õpetajal piisav tugi, mitmekülgsed 

õppemeetodid ja keskkonnad. 

Tegevused 2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Õpetajate täiendkoolituse 

planeerimine   

+ + + + + direktor 

õpetajad 

Õpetaja toetamine iga õpilase 

arendamisvõimaluste tagamisel 

+ + + + + direktor 

Õpilaste tunnustamis- ja 

mõjutamissüsteemi analüüs ja 

vajadusel uuendamine 

+ - + - + direktor 

Veebikesksete keskkondade 

kasutamine õppetöös suhtlemisel 

õpilastega.  

+ + + + + direktor 

õpetajad 

infojuht 

Kooli kodukorra analüüs ja 

uuendamine 

+ + + + + direktor 

õpetajad 

Arenguvestlused + + + + + direktor 

klassijuhataja 

Keskkonna- ja loodushariduse 

järjepidev sidumine 

õppeprotsessiga 

+ + + + + õpetajad 

klassijuhataja 

Terviseedendamine koolis, 

koostöö Põlvamaa TEHA 

võrgustikuga 

+ + + + + direktor   

tervise-

meeskond  

 

Tulemus: õpetaja läbib vajalikud täienduskoolitused ning saab vajalikud vahendid iga 

õpilase maksimaalseks arendamiseks. Koolis on toimiv õpilaste tunnustamis- ja 

mõjutamissüsteem. Õpitulemuste saavutamiseks rakendatakse sobivaimad õppekava täitmist 

toetavad õpikeskkonnad. Kooli kodukorra täiendusi rakendatakse õpilaste väärtushinnangute 

kujundamisel ja õpitegevuse korraldamisel. Tuginedes arenguvestlustel kogutud infole, 

kavandatakse sotsialiseerumist toetavad meetmed õppeaasta eesmärkides. Tervislikud 

eluviisid ja liikumine ning mitmekülgsed õppemeetodid ja õppekeskkonnad toetavad 

soovitud õpitulemuste saavutamist.   
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Erivajadused 

 

EESMÄRK: kõikidele õpilastele vajaliku õppevormi 

tagamine. Piisav tugispetsialistide teenuse 

kättesaadavus. 

Tegevused 2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Õpilaste hariduslike erivajaduste 

väljaselgitamine 

+ + + + + HEV- 

koordineerija 

õpetajad 

Andekate õpilaste toetamine + + + + + õpetajad 

Koostöö valla 

lastekaitsetöötajaga; õpilase 

suunamine vastava spetsialisti 

konsultatsioonile 

+ + + + + HEV- 

koordineerija 

direktor 

KOV 

Erialaspetsialistide arvu 

suurendamine  

 

+ + + + + HEV- 

koordineerija 

direktor 

KOV 

Erinevate töö vormide 

rakendamine HEV laste 

õpetamisel, sh väikeklass 

+ + + + + HEV- 

koordineerija 

direktor 

Õpetaja abi ametikoha 

rakendamine esimeses 

kooliastmes 

+ + + + + direktor 

KOV 

Sotsiaalpedagoogi tööle võtmine + - - - - direktor 

KOV 

Psühholoogi teenuse võimalus + + + + + direktor 

KOV 

Käitumisraskustega õpilastele 

rakendatavate tugisüsteemide ja 

mõjutusvahendite tõhustamine 

+ + + + + direktor 

KOV 
HEV- 

koordineerija 

 

Tulemus: hariduslike erivajaduste varajane märkamine ning tugisüsteemide tõhus 

rakendamine koostöös kooli, koolivälise nõustamismeeskonna ja omavalitsuse töötajatega. 

Koolis on vajalikud tugispetsialistid piisava koormusega, et pakkuda tuge õpilastele, kellel 

on õpiraskused, erivajadused või käitumisprobleemid. Kooli õpilastel on vajadusel võimalik 

kasutada psühholoogi teenust. Andekatele õpilastele koostatakse vajadusel individuaalne 

õppekava ning toetatakse nende osalemist olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel ning 

koolivälistes õppekeskkondades.  
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Õppimisvõimaluste 

mitmekesistamine 

 

EESMÄRK: koolis pakutav huvitegevus ning õppekava 

toetavad tegevused toetavad  õppekasvatustöö 

eesmärkide saavutamist.  
2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

2026/ 

2027 

Vastutaja 

Õppekirjanduse vastavusse 

viimine riikliku ja kooli 

õppekavaga  

+ + + + + raamatukogu- 

hoidja  

direktor 

Õppeekskursioonid ja õppekäigud + + + + + direktor 

õpetajad 

Osalemine võistlustel ja 

konkurssidel 

+ + + + + direktor 

Õpilasorganisatsioonide töös 

osalemine 

+ + + + + direktor 

huvijuht 

Koolivälistel kultuuriüritustel 

osalemine 

+ + + + + direktor 

huvijuht 

Huvialaringide temaatika 

mitmekesistamine 

+ + + + + direktor 

huvijuht 

Kooli huvitegevuse hoidmine ja 

väärtustamine  

+ + + + + huvijuht 

direktor 

õpetajad 

Traditsiooniliste ürituste, 

projektipäevade, loengute ja 

õppuste korraldamine koolis 

+ + + + + huvijuht 

direktor 

õpetajad 

Koostööprojektid koolidega valla, 

maakonna või Eesti piires 

+ + + + + huvijuht 

direktor 

õpetajad 

Rahvusvahelistes projektides 

osalemine 

+ + + + + direktor 

võõrkeele-  

õpetajad 

KOV 

 

Tulemus: koolis on õpilaste vajadustele vastav õppekirjandus ja lisamaterjalid. Õppekava 

toetavate tegevuste kaudu kasvab laste õpimotivatsioon, tekivad uued huvid, laieneb 

silmaring ning mõtestatakse ainetunnis õpitut.  
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6. Arengukava kinnitamise ja muutmise kord  

1. Valla hallatava asutuse (edaspidi hallatav asutus) arengukava koostamist või muutmist 

korraldab hallatava asutuse juht. 

2. Hallatava asutuse juht esitab koostatud või muudetud arengukava kinnitamiseks 

vallavalitsusele. 

3. Hallatava asutuse arengukava vaadatakse üle ja vajadusel uuendatakse vähemalt üks 

kord aastas hiljemalt 1. oktoobriks. Juhul kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitab 

asutuse juht arengukava ülevaatamise tulemused vallavalitsusele kirjalikult. 

4. Haridusasutuse juht annab arengukava täitmisest vallavalitsusele kirjalikult aru iga aasta 

15. märtsiks. 

5. Viluste Põhikooli arengukava kinnitamise ja muutmise aluseks on Räpina Vallavolikogu 

15.08.2018 määruse nr 27 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 7. 

 


